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BLIKKEN OP BRABANT 
Het jaarthema van onze 
vereniging vo0r dit jaar is de 
Canon van Mierlo. Voor de 
provincie is er ook een canon 
met de naam Blikken op 
Brabant.  

Deze canon is de vertaling van de 
Canon van Nederland naar de Noord-
Brabantse situatie. Het geeft een 
toegankelijk, beknopt en verrassend 
overzicht van de geschiedenis van onze 
provincie. Er worden geen hune-
bedden besproken, want die hebben 
we in Brabant niet. We hebben wel 
veel grafheuvels die aan de orde 
komen. In Blikken op Brabant geen 
historie van de Hollandse graaf Floris 
V, maar wel van onze flamboyante 
Brabantse hertog Jan I. Ook het 
verhaal van de Tweede Wereldoorlog is  

in Brabant echt anders dan in de canon van 
Nederland. Van een hongerwinter in 1944-
1945 was hier geen sprake omdat we toen al 
bevrijd waren en Market Garden had op 
Brabant een totaal andere impact dan op de 
rest van Nederland. De blikken die zo op 
Noord-Brabant worden geworpen, kun je 
lezen als afzonderlijke, kleine geschiedenis- 
sen, maar vormen ook tezamen, het Bra-
bantse perspectief op de nationale canon, 
dat loopt van het gereconstrueerde Osse 
Vorstengraf tot de hypermoderne Brainport. 
Deze canon zal iedereen aanspreken die 
geïnteresseerd is in de nationale 
geschiedenis, maar dan met een zachte g.  
 

In Mierlo verschijnt in de loop van 2022 
onze eigen canon waarin 28 aansprekende 
items aan de orde komen die ons dorp 
gemaakt hebben tot wat het nu is. In de 
komende nieuwsbrieven lees je daar meer 
over. 

INHOUD 
We kijken terug 
op een goede 
kennismaking 
met het nieuwe 
college van B&W. 
Maar ook veel 
informatie uit de 
regio en de 
provincie deze 
maand. 

 

 

 

Laatste nieuws 

Voor de excursie op 3 
september zijn nog 

enkele plaatsen 
beschikbaar. Zou je mee 

willen, maar ben je 
vergeten je in te 

schrijven? Het kan nog. 
Zie voor de 

inschrijfmogelijkheden 
de nieuwsbrief van juni. 

 

 

 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/Koerier/2021/Canon%20van%20Mierlo_Koerier_najaar%202021.pdf
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/nieuwsbrief/2022/jun_nieuwsbrief.pdf
https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/blikken-op-brabant
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VAN BIJ DE BUREN……  
 

Van onze collega-vereniging uit Helmond ontvingen we hun 
kwartaalblad Helmonds Heem met daarin een artikel van 
Marinus van den Elsen over De Groene Gemeente, dat had 
zomaar in de Canon van Mierlo kunnen staan. 

We schrijven het jaar 1300, hertog Jan II van Brabant, had blijkbaar geld nodig. 
Hij besloot om een groot deel van de zogenaamde ‘woeste gronden’ in de buurt 
van Mierlo ten gelde te maken, dit gebied stond bekend als De Groene Gemeente 
en dat kennen we tegenwoordig als het Groot Goor. De Groene Gemeente strekte 
zich uit tussen Mierlo, Lierop en Helmond. Voor een jaarlijkse cijns van vier 
Leuvense ponden kregen de inwoners van Mierlo, de Groene Gemeente in hun 
bezit. Het was attractief omdat er gras in overvloed groeide en er turf gewonnen 
kon worden. Eeuwenlang bleef het Mierlo's grondgebied. Na de annexatie van 
1968 behoorde het tot Helmonds grondgebied. Voor woningbouwplannen aldaar 
bestond afkeer. Het gebied bleef behoed voor de intensieve groei en de drang tot 
uitbreiding van Helmond. Het Groot Goor werd een natuurpark voor de 
gemeenschap. Het is een attractief wandelgebied en het is een goed idee om de 
tijd te nemen om te genieten van dit moois. Marinus van den Elsen heeft over De 
Groene Gemeente geschreven en dat kun je lezen via de link rechtsboven. 

 

HELPENDE 
HANDJES  
Vele handen maken licht werk. In 
deze rubriek vragen we hulp bij 
onze activiteiten. Heb je even tijd, 
neem dan contact op via de mail. 
• De fotoherkenningsgroep komt 

elke eerste woensdagochtend 
van de maand (behalve in 
augustus) bij elkaar. 
Belangstellenden zijn altijd 
welkom. 

 
HET GEHEUGEN 
VAN BRABANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe waor ut vruger? 

Weet je nog wat een rommelpot 
is en hoe die ook alweer klonk? 
En hoe zit het met de kennis van 
de tradities? Is een worsten-
broodje wel zo Brabants als we 
vaak denken? 
Hoe zat het ook alweer met de 
moord op Marietje Kessels en 
was het politieonderzoek toen 
wel zo efficiënt? 
Wil je de antwoorden hierop 
weten? Klik hier, doe je oortjes 
in, of zet je koptelefoon op. 
Druk op play en …………… dwaal 
mee! 

 Kaart van landmeter Groeff uit 1656, 
met linksboven Lierop en rechtsboven 
Mierlo, het noorden is onderaan.  

  Brugje over de Goorloop in het wandelgebied Groot Goor 

Goorloop 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Helpend%20handje%20aangeboden!
https://bhic.fireside.fm/5
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/nieuwsbrief/2022/Helmonds%20Heem%2057,%20de%20groene%20gemeente.pdf
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FOTOHERKENNING BIJ IVN  
De fotoherkenningsgroep komt maandelijks bijeen om uit het 
grote arsenaal van foto’s, onder andere uit de collecties van Jos 
v.d. Vleuten, Harrie Meulendijks,  Frans de Vries, Frits Prinsen 
en Jan Louwers, beelden te bekijken en die te beschrijven. 

 

Dat gebeurde altijd op de zolder van 
het Oude Raadhuis ondanks het feit 
dat die voor een aantal deelnemers 
wat moeilijk te bereiken was. Ten 
gevolge van corona heeft deze  werk-
groep een tijd stil gelegen en toen 
men weer bij elkaar kwam was de 
zolder toch niet zo geschikt wat 
betreft omvang en ventilatie. 
Gelukkig zijn er goede banden met 
het IVN en organiseerde de werk-
groep hun bijeenkomsten in het 
Klokhuis aan de Goorsedijk. Daar is 
een prettige ruime ruimte beschik-
baar met voldoende licht en tech-
nische voorzieningen. Ook voor koffie 
en thee wordt gezorgd. Natuurlijk wil 
men graag terug naar ons eigen  

gebouw en gebruik maken van het 
mooie nieuwe presentatiescherm. 
Helaas is er in het Oude Raadhuis geen 
ruimte die op dit moment voldoet 
omdat er nog mensen zijn die wat 
huiverig zijn om met vele bij elkaar te 
komen in een kleine ruimte. Omdat 
dit probleem zich in het Klokhuis niet 
voordoet willen we graag de komende 
herfstperioden nog gebruik maken van 
het IVN Klokhuis. 
Elke 1e woensdagochtend van de 
maand (m.u.v. augustus) komt de 
fotoherkenningsgroep bijeen,  meestal 
met tussen de 15 en 20 personen. 
Belangstelling is ook altijd welkom, 
dus komt rustig eens kijken of neem 
contact op met Toon Romonesco. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Op dinsdag 14 juni vergaderde het college van burgemeester en 
wethouders voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Direct 
daarna brachten ze een bezoek aan Heemkundekring Myerle. 

kunnen helpen. De burgemees-
ter was met name benieuwd 
naar de input die vanuit de 
vereniging gegeven kon worden 
ter ondersteuning van beleids-
beslissingen van het college en 
de raad. Vanuit HKMyerle speelt 
nog altijd de opbouw van de 
subsidie en de mate waarin we 
die weer kwijt zijn aan de huur. 
Na de interessante bespreking 
was het tijd voor een wandeling 
door de Dorpsstraat en Markt-
straat onder leiding van Rinie 
Weijts en Giel Verest. Voor de 
collegeleden werd het een leer-
zame middag waarop ze Mierlo 
beter hebben leren kennen. 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

De meeste collegeleden en de secre-
taris kwamen op de fiets uit Geldrop 
naar het Oude Raadhuis waar ze 
ontvangen werden met een lunch. 
Nadat de bezoekers via een kleine quiz 
hun kennis over Mierlo en heemkunde 
hadden kunnen testen was het tijd 
voor het meer serieuze werk. We 
hebben gesproken over het beleidsplan 
van HKMyerle, over het project Canon 
van Mierlo, over de huisvesting in het 
Oude Raadhuis, over het project 
historische geografie en natuurlijk over 
de punten waarmee we elkaar vooruit  

Ingang van het Klokhuis aan de 
Goorsedijk 

Fotoherkenning: Weet je wie deze 
twee leuke jongens zijn op deze 

meer dan 50 jaar oude foto? 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=informatie_fotoherkenningsgroep
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
https://www.ivn.nl/afdeling/mierlo
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PROTESTBEWEGINGEN IN BEELD 
De laatste tijd is er in Brabant en in de rest van Nederland sprake van een opleving van 
protest- en oppositiebewegingen. De corona- en boerenprotesten zijn een duidelijk 
voorbeeld. Het doet veel mensen denken aan de roerige jaren zestig tot en met tachtig. 

Daarom heeft het Brabants Historisch 
Informatiecentrum (BHIC) onlangs 
de themawebsite “Protest in Brabant” 
ontwikkeld. Het BHIC ziet dit als een 
mogelijkheid om mensen uit allerlei 
geledingen in beeld te brengen en te 
bereiken. Dit o.a. naar aanleiding van 
een artikel In het “Archievenblad” 
waar er onlangs op werd gewezen dat 
in archieven de neiging bestaat om 
vooral aandacht te schenken aan 
mensen met macht, geld en status. De 
website besteedt aandacht aan de 
kraakbeweging, de vredesbeweging 
en de vrouwenbeweging. Op de 
homepage kun je voor een van deze 
drie bewegingen kiezen. Van elke 
protestbeweging wordt een kaart 
getoond waarop te zien is in welke 
plaatsen actiegroepen actief waren. 
Foto’s en persoonlijke verhalen geven 
een beeld van de gevoerde acties. 

Het zal niet verbazen dat Mierlo niet 
op de kaart vermeld staat, maar dat wil 
niet zeggen dat mensen uit Mierlo 
geen herinneringen hebben aan of 
deelgenomen hebben aan acties in 
bijvoorbeeld Eindhoven, Son en 
Breugel of Den Bosch. Wie herinnert 
zich nog dat de Eindhovense 
kraakbond het initiatief nam voor het 
kraken van de Vestdijkflat in 
Eindhoven? Of de vredesmars die in 
juli 1983 door Son en Breugel trok en 
op weg was naar het NAVO-
hoofdkwartier in Brussel? Of de 
studentenacties in 1975 aan de Sociale 
Academie in Den Bosch. Hoe dan ook 
het BHIC is benieuwd naar de 
persoonlijke verhalen van mensen die 
de acties toen van dichtbij hebben 
meegemaakt of zelf op de barricaden 
hebben gestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Heb je zelf op de 
barricade 
gestaan? 

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden 
door HKMyerle. Leden ontvangen 
deze automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich aanmelden 
via onderstaand mailadres. Via dat 
adres kun je je ook uitschrijven. 

Heemkundekring Myerle 

Burg. Pankenstraat 19 

5731 LW  Mierlo 

 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

https://www.bhic.nl/ontdekken/ons-brabant/protest-in-brabant#Protest%20in%20Brabant
https://www.heemkundekringmyerle.nl/wapen_mierlo.html
http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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